חברים יקרים,
עלון זה הוא העלון הראשון של המכון לחירות ואחריות ואין זה מקרי שהוא רואה אור בערב יום
העצמאות ה  74למדינת ישראל.
המכון הוקם השנה בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן והוא המכון
האוניברסיטאי היחיד בישראל שמוקדש להערכה ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית.
המכון הוקם נוכח סימנים מדאיגים של ירידה באמון הציבור הישראלי בממשלה ,בשיטה הדמוקרטית
ובערכים ליברלים העומדים בבסיס קיומה של החברה הישראלית ,כמדינה פתוחה ושוויונית המחויבת
לשלטון החוק ולשמירה על זכויות הפרט וחירויותיו .הנסיבות הללו חייבו אותנו לפעול להבטחת קיומה
של דמוקרטיה ליברלית בישראל ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת העצמאות ובדגש על כיבוד
זכויות האדם ושלטון החוק.
מטרת המכון היא לשמש במה אקדמית-ציבורית משמעותית לבחינת חוסנה של הדמוקרטיה
הישראלית ובכלל זה המבנים המוסדיים ,התהליכים הפוליטיים ,והערכים הדמוקרטיים והליברלים
המנחים את נבחרי הציבור והבוחרים.
המכון לחירות ואחריות משלב מחקר אקדמי ,הוראה ופעילות ציבורית .המחקר במכון שם דגש על
יצירת מדדים לדמוקרטיה הישראלית ,כדי לאפשר הערכה של תפקודה ושל אמון הציבור בה .ההוראה
במכון מקדמת מעורבות ומנהיגות ציבורית והפעילות הציבורית משלבת כנסים בהשתתפות חוקרים
ואנשי ציבור ,וכתיבה של ניירות עמדה ודו"חות סקרים ופרסומם בערוצים שונים.
אני מזמין אתכן/ם להיות שותפות/ים לעשיה שלנו ולקחת חלק בפעילויות המכון ,לעקוב אחר האירועים
והפרסומים באתר האינטרנט של המכון וברשתות החברתיות ,להיות פעילות/ים בשיח הציבורי על
הדמוקרטיה הישראלית ולתרום לחיזוקה.
בברכת יום עצמאות שמח,

ד"ר אמנון כוורי
ראש המכון לחירות ואחריות

כנס בנושא מה בין מחאה לאלימות פוליטית
הכנס ,פרי שיתוף פעולה של המכון לחירות ואחריות והמכון למדיניות נגד טרור ) ,(ICTעסק בהיבטים
של מחאה ואלימות פוליטית בישראל ובכלים הלגיטימיים העומדים לרשות המדינה בבואה להתמודד
עם תופעת האלימות הפוליטית .הכנס הפגיש את מיטב החוקרים בתחום ,נציגי ציבור וגורמים משפיעים
מן החברה האזרחית והוא התקיים במעמד השר לביטחון הפנים ,עמר בר-לב ,סגן שרת הכלכלה
ותעשייה ,ח"כ יאיר גולן ורב-ניצב בדימוס ,רוני אלשיך .בראש הכנס עמד ד"ר חיים וייצמן ,עמית מחקר
וראש התחום הפוליטי במכון לחירות ואחריות.
לסיכום הכנס <<

כנס בנושא קיטוב פוליטי בישראל
 12ביוני 2022
הכנס יעסוק בהיקף הקיטוב הפוליטי בישראל ,בהשלכותיו הפוליטיות והחברתיות
ובדרכים להפחתת הקיטוב.
לרישום <<

סקר המכון לחירות ואחריות ,שנערך בפברואר  ,2022מראה שאחד מכל עשרה ישראלים אינו שולל
שימוש באלימות נגד משרתי ציבור כאמצעי להשגת מטרות פוליטיות.
כמו כן ,הסקר מראה ששני שלישים מהציבור הישראלי אינם שבעי רצון מתפקוד הממשלה וראש
הממשלה ושלושה רבעים מהמשיבים סברו כי הממשלה איננה קשובה לבעיות הציבור.

מה שהסוקרים לא מספרים לנו
ד״ר אמנון כוורי וד״ר עומר יעיר קוראים לחברות הסקרים להגביר את השקיפות באופן עריכת סקרי
בחירות .הדבר יסייע לציבור הישראלי להעריך טוב יותר את ממצאי הסקרים ,ויגביר את האמון
בתקשורת.
הארץ ,ד"ר אמנון כוורי וד"ר עומר יעיר
לקריאת המאמר <<

הקץ לנשק?
פרופ׳ אסיף אפרת וד״ר עומר יעיר מראים שרוב הציבור הישראלי סובר שכאשר גופים ישראלים
סוחרים בנשק ,חלה חובה לוודא שנשק ישראלי לא ישמש לפגיעה בחפים מפשע.
ליברל ,פרופ' אסיף אפרת וד"ר עומר יעיר
לקריאת המאמר <<

חקיקה בלי הפסקה
ד״ר שפייזמן וד״ר כוורי מראים שחקיקה פרטית ,למרות ריבוי ההגשות ,מהווה כלי חשוב המאפשר
העלאת נושאים על סדר היום הפוליטי והציבורי.
ליברל ,ד"ר אילנה שפייזמן וד"ר אמנון כוורי
לקריאת המאמר <<

צאו מהבתים
ד״ר שני מור מסביר מדוע הפגנות בישראל נוטות לכלול הפרעה מול ביתו של שליח ציבור ומהן הסכנות
הטמונות בכך לדמוקרטיה הישראלית.
ליברל ,ד"ר שני מור
לקריאת המאמר <<

“האכסניה” של המכון לחירות ואחריות היא בית לרשומות קצרות ,בשפה העברית ,שהן תמציות מחקר
עדכני של מאמרים וספרים של חוקרים/ות מן הארץ ומן העולם ,העוסקים בהיבטים שונים של החברה
והפוליטיקה בישראל.
לפרסומי האכסניה <<

אתר המכון

המכון בפייסבוק

המכון בטוויטר
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